ZAPISNIK
6. seje sveta šole in hkrati seje sveta staršev z dne 26. 5. 2010. Sveta sta se sestala ob 16.30 v
zbornici OŠ Srečka Kosovela Sežana. Sejo je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta šole.
Odsotni člani sveta šole:
- Olga Orel – op.
- prisotnost delegatov sveta staršev na listi prisotnosti
Dnevni red:
Zamenjajo se 2.,3. in 4. točka dnevnega reda glede na predhodno predlagani dnevni red.
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole
2. Učbeniški sklad za pouk v šolskem letu 2010/2011 – potrditev delovnih zvezkov po
razredih in predmetih
3. Oblike izvajanja pouka pri SLO, MAT in TJA v šolskem letu 2010/2011
4. Nadstandardni program v šolskem letu 2010/2011
5. Vzgojna problematika
6. Razno
1. točka
Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole. Zapisnik sveta šole je bil potrjen brez pripomb z
dvigom rok.
Svet staršev je imel v zadnjem času le eno sejo in to skupno s svetom šole.
2. točka
Ga. ravnateljica Jadranka Mihalič in ga. Aleksandra Furlan, skrbnica učbeniškega sklada, sta
predstavili seznam izbranih delovnih zvezkov po razredih in predmetih za šolsko leto
2010/2011.
Obvestila za delovne zvezke in učbenike bodo učenci prejeli najpozneje v ponedeljek.
V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov so delegati obeh svetov sprejeli
sledeče sklepe:
1. SKLEP: Svet Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana soglaša z nabavo drugih učnih
gradiv in pripomočkov v vrednosti 10% vseh sredstev učbeniškega sklada za šolsko
leto 2010/2011.
2. SKLEP: Svet staršev Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana soglaša s skupno nabavno
ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred za šolsko leto
2010/2011.
3. SKLEP: Svet staršev Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana soglaša, da se v seznam
delovnih zvezkov uvrsti tudi učbenik za angleščino od 4. do 9. razreda.

3. točka
Ga. Mojca Gec, predsednica sveta šole, je predstavila oblike izvajanja pouka od 4. do 9.
razreda pri predmetih SLO in MAT, prav tako pa tudi pri pouku TJA – priloge:
- 4. razred fleksibilna diferenciacija pri SLO
- 5. razred fleksibilna diferenciacija pri SLO in MAT
- 8. in 9. razred heterogene skupine SLO; 6. in 7. razred fleksibilna diferenciacija SLO;
- 8. in 9. raz. pri pouku TJA predlagajo heterogene skupine. Za 6. in 7. razred učiteljice
predlagajo pouk brez fleksibilne diferenciacije, ker menijo, da se v letih, ko so jo
izvajale, ni najbolje obnesla. Učenci so bolj zadovoljni, da pouk poteka z učiteljico, ki
jih tudi sicer poučuje.
- fleksibilna diferenciacija pri pouku MAT v 6. in 7. razredu; 8. in 9. razred pa učiteljice
predlagajo, da nadaljujejo s poukom v heterogenih skupinah.
Delegati sveta šole in sveta staršev so na podlagi priloženih in predstavljenih predlogov
sprejeli naslednji
SKLEP: V šolskem letu 2010/2011 se bo pouk pri SLO, MAT in TJA izvajal v skladu s
predstavljenimi predlogi strokovnih aktivov, ki so zapisniku priloženi.

4. točka
Ga. ravnateljica Jadranka Mihalič je predstavila predlog nadstandardnega programa, ki bi ga
izvajali v šolskem letu 2010/2011, h kateremu pa mora svet staršev dati svoje soglasje. Kot
nadstandardni program se štejejo vse oblike izvajanja pouka v naravi razen šola plavanja v 2.
oz. 3. razredu.
SKLEP: Delegati sveta šole soglašajo, da se v šolskem letu 2010/2011 izvaja nadstandardni
program v enakem obsegu kot v šolskem letu 2009/2010.
5. točka
Ga. ravnateljica je glede vzgojne problematike dejala, da spadamo med šole, ki vzgojno niso
problematične, moramo pa delovati preventivno. Poudarila je, da vzajemno sodelovanje šole
in staršev lahko pripomore k vzdrževanju takega stanja in da starši lahko vplivajo na
spremembe vzgojnega načrta, ki ga bomo dopolnjenega sprejemali v septembru, ker se ga
sprejema le za eno šolsko leto. Predlagane dopolnitve Vzgojnega načrta so sledeče:
- v času pouka je učencem prepovedano ličenje in
- v šolo morajo prihajati primerno oblečeni.
Predlog Vzgojnega načrta z vnesenimi pripombami bo predstavljen na prvem roditeljskem
sestanku v začetku naslednjega šolskega leta
SKLEP: Delegati sveta staršev podpirajo predlog prepovedi ličenja kot dopolnitve Vzgojnega
načrta.
Ga. ravnateljica je delegate seznanila z rezultati ankete, ki so jo izpolnjevali učitelji. Prav tako
pa so vprašalnike prejeli tudi starši. Ga ravnateljica prosi, da jih starši vrnejo.

Ga. ravnateljica je opozorila starše, da nekateri učenci v popoldanskem času kadijo na
različnih lokacijah po Sežani. Problem je tudi, ker ti učenci povzročajo škodo na vrtovih in
okolicah hiš. Prijava je prišla s policijske postaje, zato ga. ravnateljica opozarja, da bo za
navedeno problematiko posredovala policija, ker šola za popoldanski čas ne more dajati
vzgojnih ukrepov.
SKLEP: Delegati sveta staršev podpirajo predlog dopolnitve Vzgojnega načrta.
6. točka
RAZNO:
- zimske počitnice bodo v naslednjem šolskem letu 3. teden v februarju za vse regije
istočasno
- dva dneva nadomeščanja bosta fleksibilna
- sestanek glede šolske prehrane bo s predstavnico Sodexa in predstavnico sveta staršev,
Tejo Pegan.
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